
PARLAMENTUL ROMANIEI

Camera Deputatilor Senatul

LEGE
privind acordarea Voucherelor de lectura

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

Art. 1

(1) Prezenta lege reglementeaza modul de acordare a voucherelor de lectura.
(2) Voucherele de lectura sunt emise pe suport de hartie, sub forma de carnet sau in forma 

digitala.

CAPITOLULI

Dispozitii generale

Art. 2

Persoanele care pot beneficia de acordarea voucherelor de lectura trebuie sa 
indeplineasca simultan urmatoarele conditii:
a) sunt cetateni romani;
b) sunt elevi inmatriculati in unitati de invatamant pre-universitar, acreditate de 

Ministeml Educatiei §i Cercetarii.
Art. 3

Voucherele de lectura se acorda in limitele sumelor prevazute cu aceasta destinatie in 
bugetul de stat.
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Art. 4

(1) Voucherele de lectura sunt distribuite de unitatile scolare autorizate de Ministerul 
Educatiei si Cercetarii, denumite in continuare unitati emitente.

(2) Unitatile emitente desfasoara aceasta activitate numai in baza acreditarii acordate de 
Ministerul Educatiei §i Cercetarii.

(3) Unitatile emitente sunt obligate sa ia masurile necesare pentru asigurarea circulatiei 
voucherelor de lectura in conditii de siguranta.

Art. 5

Ministerul Educatiei si Cercetarii deschide conturi sau sub-conturi de plati distincte, prin 
care se vor derula sumele reprezentand incasarile si platile aferente valorii nominate a 
voucherelor de lectura, astfel incat sa permita o evidenta clara a sumelor utilizate in 
temeiul contractelor incheiate cu unitatile care accepta voucherele de lectura.

Art. 6

(1) Decontarea voucherelor de lectura intre unitatile care accepta aceste vouchere de lectura 
si Ministerul Educatiei si Cercetarii se face numai prin intermediul unitatilor bancare sau 
prin unitatile teritoriale ale Trezoreriei Statului, dupa caz, potrivit legii.

(2) Sumele derulate prin operatiunile cu vouchere de lectura de catre Ministerul Educatiei si 
Cercetarii nu pot fi utilizate pentru reinvestirea in alte scopuri.

Art. 7

(1) Costurile legate de emiterea biletelor de valoare pe suport hartie, sub forma de carnet, se 
suporta integral de Ministerul Educatiei si Cercetarii.

(2) Distributia voucherelor de lectura digitale este gestionata de unitatile emitente autorizate.
(3) Valoarea nominala a voucherelor de lectura acordate elevilor nu poate sa fie diminuata in 

niciun mod.
(4) Voucherele de lectura pot fi utilizate doar pe teritoriul Romaniei, in termenul de 

valabilitate si numai pentru achizitionarea bunurilor si serviciilor pentru care au fost 
emise.

(5) Se interzice operatorilor economici si unitatilor care accepta bilete de valoare acordarea 
unui rest de bani la acestea.

Art. 8

Unitatile scolare emitente au obligatia de a transmite elevilor lista unitatilor 
corespunzatoare retelei utilizate la care acestia pot folosi voucherele de lectura.
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CAPITOLULII

Voucherul de lectura

Art. 9

(1) Voucherele de lectura sunt bilete de valoare acordate elevilor, lunar, ca alocatie 
individuala, utilizate numai pentru achizitionarea de carti.

(2) Voucherele de lectura pot fi utilizate in librarii sau orice alte tipuri de unitati care 
comercializeaza carti, inclusiv magazinele on-line, care dispun de „Certificat pentru 
primirea voucherului de lectura”.

(3) in cazul in care suma corespunzatoare cartilor solicitate de elev este mai mica decat 
valoarea nominala de lectura, utilizarea acestora este considerata integrala.

Art. 10

(1) Cametul cu voucherele de lectura se distribuie de catre unitatea scolara emitenta pana la 
data de 30 noiembrie a fiecarui an.

(2) Cametul confine 12 vouchere de lectura lunare, incepand cu data emiterii cametului de 
lectura.

(3) Voucherele de lectura individuale au o valoare fixa de 20 de lei.
(4) Termenul de valabilitate a vouchemlui de lectura individual lunar este de 4 luni.

Art. 11

(1) Fiecare voucher de lectura este valabil numai daca are inscris numarul sub care a fost 
inseriat de catre unitatea scolara emitenta si cuprinde cel putin urmatoarele mentiuni;

a) numele si adresa unitatii scolare emitente;
b) valoarea nominala a vouchemlui de lectura;
c) perioada de valabilitate a voucherului de lectura;
d) spatiu pentru inscrierea numelui, prenumelui si codului numeric personal ale elevului 

care este in drept sa utilizeze voucherul de lectura;
e) spatiu destinat inscrierii datei si aplicarii stampilei unitatii la care voucherul de lectura a 

fost utilizat.
(2) Voucherul de lectura in format digital este valabil cu respectarea prevederilor alin. (1).

CAPITOLUL III

Certificatul pentru primirea voucherului de lectura
Art. 12

„Certificat pentru primirea voucherului de lectura”, denumit in continuare CPVL, 
reprezinta documentul care autorizeaza operatorii economic! sa accepte voucherele de 
lectura.
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Art. 13

(1) CPVL este eliberat de catre Ministerul Educatiei si Cercetarii la solicitarea operatorilor 
economici.

(2) Operatorii economici care solicits eliberarea CPVL vor selecta punctele de lucru pentru 
care doresc eliberarea certificatului si vor completa, pentru fiecare punct de lucru in 
parte:
a) cifra de afaceri lunara din vanzarea de carte;
b) cifra de afaceri lunara totals a punctului de lucru, pentru fiecare dintre ultimele trei 

luni incheiate;
c) numSrul de titluri diferite de carte care sunt expuse la data completSrii cererii.

(3) CPVL se elibereazS automat si are o valabilitate de un an.

Art. 14
Conditiile de acordare CPVL sunt:
a) in localitSti sub 100.000 locuitori: operatorul economic care solicits CPVL 

dovedeste cS ponderea mediei vanzSrilor de carte din ultimele trei luni, la data 
cererii, depSseste 30% din vanzarea globalS. NumSrul de titluri diferite de carte 
disponibile la punctul de lucru al operatorului economic trebuie depSseste 2.000 de 
titluri.

b) in localitSti peste 100.000 locuitori: operatorului economic care solicits CPVL 
dovedeste cS ponderea mediei vanzSrilor de carte din ultimele trei luni, la data 
cererii, depSseste 40% din vanzarea globalS. NumSrul de titluri diferite de carte 
disponibile la punctul de lucru al operatorului economic depSseste 3.000 de titluri.

CAPITOLULIV

Dispozitii tranzitorii

Art. 15

(1) Voucherul de lecturS se acordS incepand cu anul scolar 2021-2022.

(2) Operatorii economici care doresc obtinerea CPVL pot solicita eliberarea certificatului 
incepand cu 1 octombrie 2021.

Art. 16

(1) in termen de 90 de zile de la adoptarea prezentei legi, Ministerul Educatiei si CercetSrii 
va adopta mSsurile necesare aplicSrii prezentei legi.

.(2XPrezenta_lege_intrS in vigoare la 90 de zile de la public^ea in Monitorul Oficial al 
Romaniei.
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